
Rady
ohľadom
recyklácie
Kontaktné údaje

Otváracia doba: Pondelok - Piatok od 9.00 do 17.00

T: 0300 124 5000 (klapka 0)

E: waste.helpdesk@midandeastantrim.gov.uk

www.midandeastantrim.gov.uk/recycling



Zabaľte:

Zabaľte drvené:

Opláchnite prosím: Opláchnite a stlačte:

Opláchnite a sploštite:

Sploštite prosím:

Predmety, ktoré 
nemôžeme zbierať

8 Autobatérie
8 Elektrické náradie
8 Plastové vrecká, fólie, 
   obaly alebo hračky
8 Rozbité sklo
8 Uteráky, prikrývky 
   alebo vankúše

Pre všetky otázky týkajúce sa vašich
recyklačných boxov, kontaktujte
Bryson Recycling na 028 9084 8494

Čo patrí do vašich recyklačných boxov?

Upozorňujeme

•   Uistite sa, že všetky predmety pre recykláciu 
    sú čisté a neobsahujú žiadne zvyšky jedla 
    alebo pitia
•   Sploštite plechovky, kartóny, plasty a 
    lepenky, aby sa ušetrilo miesto
•   Uistite sa, že viečka sú riadne uzavreté a 
    zaistené umiestnením ťažkého predmetu 
    na ne
•   V deň zberu sa uistite, že boxy sú vynesené 
    pred 7:30 ráno
•   Časy zberu sa môžu líšiť v prázdninovom 
    období

Vyprázdnite prosím:

Zmiešaný
textil a
odevy

Odstráňte plasty:

Noviny a
časopisy

Zabaľte:

Batérie
Zmiešaný
papier a

pohľadnice

Prosím zabaľte:

fólia
Ručné

náradie

Zmiešané
sklenené fľaše

a poháre

plastové
obaly pre

domácnosť

Opláchnite a stlačte:

Potravinové
plechovky a

nápojové
plechovky

Škatule

Aerosóly Kartón



Do hnedého koša môžete dať jedlo, 

recyklovateľný domáci a záhradný odpad.

Prijímaný odpad
4  Potravinový odpad

4  Mäso a ryby, surové a varené, 

     vrátane kostí

4  Ovocie a zelenina - surové 

     a varené

4  Všetky mliečne výrobky - 

     vrátane syrov a jogurtov

4  Chlieb, koláče a pečivo

4  Ryža, cestoviny a fazuľa

4  Nespotrebované potraviny 

     zo svojich tanierov

4  Čajové vrecúška a kávová 

     usadenina

4  Plesnivé potraviny

4  Hotové jedlá

4  Domáci a záhradný odpad

4  Studený popol

4  Kuchynské servítky

4  Servítky

4  Krabice od pizzy, 

     prosím sploštite

4  Posekaná tráva

4  Drvený papier

4  Piliny

4  Odrezky zo stromov a kríkov

4  Záhradné rastliny a burina

4  Lístie, vetvičky a kôra

4  Kvety

Neprijímaný odpad
8   Všetky obaly, s výnimkou 

     sploštených krabíc od pizzy

8   Obaly z hotových jedál

8   Plastové sáčky

8   Zemina, štrk a kamene

8   Odpad zvieracieho charakteru

8   Kartón

Dobre vedieť
Pred tým ako váš

hnedý kôš vysypete,
používajte v ňom iba

kompostovateľné
potravinové vrecia

na odpad alebo
noviny.

Každá domácnosť dostane tri rolky potravinových 
odpadových vriec počas roka, ak budete potrebovať 
ďalšie, obráťte sa prosím na úrad za použitia kontaktných 
informácií na zadnej strane.

Čo ide do hnedého koša?



www.midandeastantrim.gov.uk/recycling

Obráťte sa prosím na naše oddelenie (0300 124 5000 klapka 0), 
ak máte niektorú z nasledovných otázok:

•   Žiadosť o vyzdvihnutie objemného odpadu alebo jeho ohodnotenie 
    (vyzdvihnutie domácich spotrebičov/nábytku)
•  Nahlásenie odpadu alebo ulice, ktorá potrebuje vyčistiť
•  Nahlásenie poškodených odpadkových košov (čierne odpadkové koše)
•  Nahlásenie zmeškaného zberu čiernych odpadkových košov alebo 
    recyklačných boxov
•  Dodávka zakúpených odpadkových košov (čiernych)
•  Dodávka bezplatných košov na potraviny, hnedých košov a 
   recyklačných boxov

•  Kalendáre a dátumy zberu odpadu
•  Požiadavky na asistenciu so zberom odpadového koša pre 
    postihnutých občanov
•  Požiadavka na väčší alebo dva odpadkové koše (pri splnení podmienok)
•  Otváracie a zatváracie doby recyklačných centier
•  Umiestnenie kontajnerov separovaného zberu odpadu
•  Všeobecné informácie o recyklácii alebo likvidácii odpadu
•  Verejne dostupné informácie

Otázky súvisiace s financiami, ako napríklad nákup čierneho 
odpadkového koša a kompostovateľných vreciek (£1.30 za rolku 
obsahujúcu 50 vrecúšok) kontaktujte:

Ballymena 
T: 0300 124 5000 (klapka 1

Kompostovateľné sáčky možno zakúpiť v týchto zariadeniach 
mestského úradu:‘Ardeevin’ Council Buildings, The Braid, People’s Park,
Showgrounds, Seven Towers Leisure Centre

Carrickfergus 
T: 0300 124 5000 (klapka 3)

Kompostovateľné sáčky možno zakúpiť v týchto zariadeniach mestského
úradu: Carrickfergus Town Hall, Cash Desk

Larne
T: 0300 124 5000 (klapka 2)

Kompostovateľné sáčky možno zakúpiť v týchto zariadeniach 
mestského úradu: Smiley Buildings, Victoria Road / 
Tourist Information Centre


